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ë 28 Qershor 2011
në Kastelo Piko
lomini të Çel
anos u hap një
ekspozitë me temë: “Rilindja
vallzuese - Michele Greco da
Valona (Mihal Ortodoksi nga
Vlora) dhe piktorët e Adriatikut mes Abrucos dhe Molises”.
Sigurisht, kjo ishte një ngjarje e veçantë dhe mjaft
domethënës që bëri të njohura punët e mrekullueshme të
një mjeshtëri shqiptar të
penelit, të panjohur gjer më
tani. Prezantimi i artistit shqiptar, Michele Greco da Valona ishte një iniciativë e
Këshillit të Trashëgimisë të
Vlerave Artistike dhe të Etnoantropologjisë për zonat e
Abrucos dhe Molises.
Këshilli Bashkiak i Molises u sugjeroi me atë rast studiuesve të fushës së artit figurativ pjesëmarrjen në një
Konferencë me karakter
kërkimor, si dhe në një vizitë
në kishën e mrekullueshme
të Santa Maria Maxhore të
Kampobasos, ku gjendet një
pikturë e fillimit të shekullit
të XV, e piktorit shqiptar,
“Mihal Ortodoksi nga Vlora”.
Në fillimet e shekullit të
XV, Mikele da Valona, që kishte mbërritur në brigjet latine
nga Shqipëria, shkoi dhe u
vendos në Abruco dhe prej
këtu qarkulloi në terrenet sa
veriore dhe jugore, në Akuila - Foxhia, shkoi edhe më tej
në Molise, ku punoi në Kompleksin e Kolegjit të Santa
Maria Maxhores, të Xhulionezes, ndoshta edhe më gjerë,
por të paktën në këto anë ne
gjejmë edhe sot punimet e tij
murale dhe në telajo, sigurisht me tematikë religjioze
dhe të dedikuara në objektet
e kultit.
Pa më të voglin dyshim,
sikundër shprehet edhe kritika bashkëkohore italiane,
“artisti shqiptar nga Vlora
mbetet një figurë emblematike dhe një misionar me influenca të forta i kulturës bizantine, jo vetëm në territoret
e Italisë jugore, por njëkohësisht dhe në vetë Rinashimenton italiane.”
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Ekskluzive
Michele Greco da Valona: “Madona con Bambino tra san Giovanni e sant’ Adamo”

Mihal Ortodoksi nga Vlora

NJE PIKTOR NGA VLORA
NE RILINDJEN ITALIANE
Ekspozitë për një piktor shqiptar të viteve 1500
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igurisht, prania e veprave
të Michele da Valonës ka
qenë në ato anë për shekuj
të tërë, por identifikimi dhe
studimi veprave të mahnitshme të
tij është shumë e vonuar. Kjo
vonesë ka qenë e tillë për faktin se
vetë studimet e vëmendshme dhe
selektive për artistët e ardhur nga
territoret ballkanase, dalmate, raguzjane, arbërore mbas pushtimit
osman, kanë filluar vonë nga kritikët e artit figurativ në Italinë
jugore.
"Vetëm në gjysmën e dytë të
shekullit të XIX u përpunua dhe
mori formë ideja e hedhur nga
Andre Kastel dhe pas tij nga intuita brilante e Federiko Zerit dhe
Pietro Zampetit, për kontributet e
lindorëve, sipas të cilëve - terrenet bregdetare që shikojnë Adriatikun kanë manifestuar në vitet e
Rilindjes tendenca apo prirje stilistike të të gjitha veçantive, me një
karakteristikë unike - me influenca të forta nga lindja ballkanase.
Kjo kulturë ka tërhequr gjithashtu linfën nga realitetet e artistëve
padovanë të pas shekullit të XIV
dhe mandej ajo u zhvillua në të
gjitha aspektet e autonomisë të saj.
"(Pietro Zampeti: "Carlo Crivelli,
Giorgio Culionivic, Nicola
d'Ancona; - aspetti rinascimento
adriatico - sec XV-XIX, S. Gracioti,
Roma.)
Vetëm studimet dhe hulumtimet e thelluara të kësaj periudhe arritën të krijonin termat "format stilistike adriatikase" apo
"Piktura adriatike" dhe "rilindja
adriatike" (Zampeti), që tanimë
janë koncepte të mara nga studiuesit e historisë së artit dhe tregojnë në mënyrë specifike format
tipologjike të artit figurativ që lulëzuan në shekullin e XV përgjatë
brigjeve të Detit Adriatik, nga të
dy anët e tij, nga Istria në Pulian
Italiane, nga Arbe në Raguzë, nga
Boka e Kotorit ", në Shkodër, Vlorë,
etj. (L. Murillo: "Storias di una tavola - Michele Greco da Valona e il
tritico di Cona di Mare", Roma).
Megjithë pasojat fatale të pushtim
barbar, me gjithë r rënimin
ekonomik dhe emigrimet e shumta të shkaktuara nga pushtimi
osman, shpirti krijues ndër shqiptarët vazhdoi të pulsonte dhe
krijonte. Në këtë periudhë dhe në
vazhdim, gjenerata piktorësh të
njohur dhe të tjerë anonimë, të pa
studiuar ende, të tillë si Onufrit,
vëllezërit Zografo nga Korça, Selinmicasi e të tjerë, lanë vepra të
mrekullueshme arti, që pasurojnë
trashëgiminë unike të kulturës të
vendit tonë.

ADRIATIKU, NJË URË
LIDHËSE
PËR ARTIN E TË DY
BRIGJEVE
Për të gjithë ballkanasit dhe
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Zbulimi i këtij personazhi është një ngjarje e bukur. Po e botojmë te "Milosao", ardhur nga profesori Koçollari, i njohur për skrupulozitetin e tij. "Që në vështrimin e parë të krijimeve të Vlonjatit, dallohet qartë prania dhe influencat e
dukshme të artit bizantin, sa të formave, trajtave karakteristike luspative të ikonografisë, aq edhe të intensitetit të madh
koloristik që rrallë mund të haset në artin e rilindjes italiane. Të gjithë këta elementë të bëjnë të mendosh se autori i ka
marrë nga tradita e artit të lëvruar në atdheun e tij, ku stilistika bizantine ishte dominante, apo e thënë ndryshe ishte
forma dhe përmbajtja e artit bizantin të kohës", thotë autori...

NJE PIKTOR NGAVLORA
NE RILINDJEN ITALIANE

Michele Greco da Valona: “Madonna delle
Grazie con I santi Sebastiano e Rocco”

Katalogu i veprave
Katalogu i veprave të Michele da Valona rendit në inventarin e tij një
numër të kufizuar pikturash, pesë të tilla, por pa mëdyshjen më të
vogël, me një profil krejt të veçantë në format kompozicionale, linjat
anatomike të figurave, stilin dhe koloristikën tronditëse.
Që në vështrimin e parë të krijimeve të vlonjatit, dallohet qartë prania
dhe influencat e dukshme të artit bizantin, sa të formave, trajtave
karakteristike luspative të ikonografisë, aq edhe të intensitetit të madh
koloristik që rrallë mund të haset në artin e rilindjes italiane.
natyrisht pak më shumë për ne
shqiptarët kur përmendim Detin
Adriatik, në kujtimet dhe imazhet
tona përcillet vizioni i trishtë i
hapësirave të ndaluara, të një koncepti gjeografik ndarës mes dy
botëve, lindjes dhe perëndimit!
Nga një pellg dikur i përbashkët, nga hapësirë pa barriera për
lëvizjet, këmbimet tregtare, komu-

nikimin human, kulturor, të ideve,
interesave, etj., deti Adriatik mbas
pushtimit turk fatkeqësisht u
kthye në një vijë fronti që ndante
dy botë; Perandorinë Osmane, (për
pasojë Ballkanin) me Evropën
Perëndimore. Pas gati pesë shekujsh, reminishencat e asaj ndarjeje vazhduan gjatë. Ky det, Adriatiku, sot është ende shenjë e një
kufiri të vështirë për komunikim,
një hapësirë dhe faktor jo favorizues për lëvizjet dhe këmbimet e
lira humane dhe kulturore.
Krejt e kundërta ndodhte me
rrugët detare mbi këtë det, që favorizonin lëvizjet, të paktën gjer
në shekullin e XV. Adriatiku ishte
një hapësirë e përbashkët për
popujt e brigjeve të të dy anëve, ishte një faktor dhe mundësi bashkëpunimi, për lidhjet dhe ballafaqime të shumta për protagonistë
dhe destinacione të shumta të grupeve kolektive dhe dramave individuale.
Edhe në fushën e artit, Adriatiku ishte përgjatë mesjetës së vonë
gjer në shekujt e XIV-XV një hapësirë e shkëmbimeve intensive të
artistëve, të modeleve, tendencave
dhe formave stilistike të larm-

Michele Greco da Valona: “Madonna con
Bambino e I santi Pietro e Paolo”
ishme që lulëzonin në këto anë. Në
radhët e tyre gjejmë jo vetëm piktorë por edhe arkitektë dhe skulptorë të famshëm, të cilët morën
emër dhe i ofruan Rilindjes dhe
humanizmit, botës italiane dhe më
gjerë asaj evropiane vepra dhe krijime të rralla e të papërsëritshme,
nga mjeshtra të tillë si Gjergji i
Shebenikut, Laurana, Gjergj Dalmati, Shqiptari Andrea Aleksi, piktori nga Zara, Blash Jurje, Andrea
Rizo, Bizamano, etj. (Daniele Ferrara: "Michele Greco da Valona nel
Rinashimento Adriatiko - pittori
e committenti fra Oriente e Occidente."

MIHALI NGA VLORA
Një piktor që mërgon dhe krijon në Itali
Pikërisht, përmes ujërave të
këtij deti, Adriatikut, veçmas në
shekullin e XV, nga brigjet arbërore mbërritën në brigjet e
Pulias dhe më gjerë në Gadishullin latin, një numër i madh familjesh fisnike, luftëtarësh që ishin
ndeshur keq me forcat osmane,
hallexhinj të dërmuar ekonomikisht nga barbaria osmane, por edhe
intelektualë që nuk gjenin dot më,
apo kishin humbur terrenin e
ngrohtë të krijimit në këto vatra.
Jo pak, nga radhët e intelektualëve
arbërorë të mërguar lanë gjurmë
në botën e madhe të Rinashimentos, ofruan talentin dhe bashkë me
të vepra të mrekullueshme në gjini të ndryshme të artit, si pikturë,
skulpturë, etj. Ndër ta tanimë duhet të renditet edhe Michele Greco
da Valona - Mihal Ortodoksi nga

Vlora!
Sigurisht, së pari na duhet të
sqarojmë një fakt që lidhet me identitetin e piktorit. Dhe burimi i
vetëm por autentik duhet thënë se
janë referencat mbi autografët që
ai ka lënë si testament të padiskutueshme mbi nacionalitetin e tij,
në pikturat që ai ka realizuar. Të
gjitha punimet, pra të pesë tabllot,
mbajnë nënshkrimin "Michele
Greco da Valona", apo "Michele de
Lavalona". Studiuesit italianë,
sikundër Daniele Ferrara, Dora
Catalano, Lucia Arbace, që janë
marrë kohët e fundit me piktorin
dhe tabllot e punuara nga ai, nënvizojnë qartë qenien shqiptare të
mjeshtrit. Termi "Greco" i vendosur pas emrit "Mihal" të piktorit
nuk lidhet me nacionalitetin e piktorit, por me përkatësinë fetare të
tij. Në këtë rast "Greco" do të thotë
"ortodoksi". Është e njohur se kjo
mënyrë të shprehuri dhe të shkruari ishte dhe është ende mjaft e
përhapur në komunikimin, shkrimet apo dokumentacionin mesjetar. Ky term shërbente për të identifikuar "kristianët ortodoksë"
përpara "kristianëve katolikë" në
botën latine, por edhe më gjerë. Pra,
e thënë ndryshe, apo e shqipëruar,
nënshkrimi "Michaele Greeco da
Valona" do të thotë "Mihal
Ortodoksi nga Vlora". E njëjta gjë
ndodhte edhe me fenë islame. Në
komunikimin gojor por edhe në
shkrimet e mesjetës dhe gjer në
ditët tona përdorej dhe përdoret
termi "turku" për një individ të
besimit islam. Pra, edhe në këtë
rast "turku" nuk nënkupton kombësinë turke të individit, por përkatësinë fetare islame të tij.
Ishte e nevojshme të vendosej
ky cilësor "greku=ortodoksi", pasi
në botën latine, katolike të kohës,
minoranca lindore dhe për më
shumë përkatësia fetare e ndryshme nga ajo vendase ishte një element identifikues i rëndësishëm.
Aq e përhapur ishte njehsimi i termit "greku" që nënkuptonte
"ortodoksinë", sa edhe sot e kësaj
dite shpesh nga perëndimorët shkruhet dhe përdoret termi "kisha
greke"= për "kisha ortodokse", apo
"është e ritit grek"= për "është i
ritit ortodoks".
Për identifikimin e origjinës së
mjeshtrit do të duhet të bëjmë evidente edhe një fakt interesant dhe
të çuditshëm njëkohësisht, atë që
artisti këmbëngul duke përsëritur
në çdo tablo të tij se ai vjen nga
Vlora, qytet port, me pozitë të
rëndësishme strategjike, komerciale dhe ushtarake, të rëndësishme në bregun jugor të Arbërisë. Turqit e pushtuan këtë port
të rëndësishëm në vitet 1480, kur
flota turke rrethoi Otranton, dhe
që prej atij moment, Vlora nuk e
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...nga numri i shkuar
“Milosao” e këtij numri mund të konsiderohet relativisht e mirë. Argumentin kryesor ia lamë
At Zef Pllumit dhe kundërshtitë e tij me komunitetin françeskan. Interesant është se tashmë pas
vdekjes, klerikut, i atribuojnë shumë gjëra, por
nuk realisht gjërat që atë e shqetësonin dhe që ai
i ngriti si probleme. At Zef Pllumi është një nga
klerikët që ka vuajtur më shumë nga të gjithë në
burgjet komuniste. Por surpriza do ta priste kur
ai doli nga burgu. Vërtetë në sistemin e ri, atij do
t’i njihej vuajtja veçse duhet të pohojmë se nuk
ishte se kishte aq marrëdhënie të mira me Urdhrin e vet. Redaktori e ka takuar dhe intervistuar në të gjallë dhe solli shqetësimet e tij, por

mori më veten si port dhe bazë aktive detare.
Gjykojmë që është logjike të
mendosh se - një artist që detyrohet të largohet nga atdheu prej një
pushtuesi të egër, - sigurisht, veç
mallit dhe nostalgjisë ai merr dhe
gatuan në përditshmërinë e ëndrrave dhe emocionit këmbënguljen për të mos e braktisur atë
shpirtërisht. Nën këtë logjikë
mund të ngremë pyetjen: - Mos
vallë përsëritja e nënshkrimit,
"Michele Greco da Valona", në
fund të çdo tabloje, përveç pretendimit të autorësisë së veprës dhe
dinjitetit të mjeshtërisë, kishte
qenë një gjest i piktorit për të kujtuar veten, qytetin e origjinës nga
vinte dhe gjithashtu për të informuar në mënyrë pragmatike se ku
duhen bërë gjurmimet ?!
Nëse do të bënim një paralele,
duhet të kujtojmë se arbëreshët
emigrant të vendosur në Kalabri
bënin të njëjtën gjë ndërsa krijonin këngët e tyre. Ata thërrisnin
në përditshmërinë e tyre, përmes
artit të poezisë, vendin e origjinës,
prej nga ata kishin emigruar,
Morenë (Peloponezin): "Moj e
bukura More!"
Të njëjtën gjë bën edhe piktorit
vlonjat, kujton për mes autografëve të lëna në tabllot e tij,
atdheun e lënë pas, nga ku kishte
emigruar - Vlorën (da Valona)!

VEPRAT E PIKTORIT VLONJAT,
NJË RISI NË ARTIN E
RINASHIMENTOS
Katalogu i veprave të Michele
da Valona rendit në inventarin e
tij një numër të kufizuar pikturash, pesë të tilla por pa mëdyshjen më të vogël, me një profil krejt i veçantë në format kompozicionale, linjat anatomike të figurave,
stilin dhe koloristikën tronditëse.
Që në vështrimin e parë të krijimeve të Vlonjatit, dallohet qartë
prania dhe influencat e dukshme
të artit bizantin, sa të formave, trajtave karakteristike luspative të
ikonografisë, aq edhe të intensitetit të madh koloristik që rrallë
mund të haset në artin e rilindjes
italiane. Të gjithë këto element të
bëjnë të mendosh se autori i ka
marrë nga tradita e artit të lëvruar në atdheun e tij, ku stilistika
bizantine ishte dominante, apo e
thënë ndryshe ishte forma dhe
përmbajtja e artit bizantin të kohës. Por, sigurisht tabllot e Mihalit nga Vlora, veç tradicionales
, tipikes bizantine, të ngjizura dhe
të importuara në shtegtimet e tij
si mërgimtar, bartin dukshëm influencën dimensionale të artit të
Rilindjes italiane, atë art që i japin veprave të vlonjatit përmasat e
humanizmit, që gjallonte ato kohë
shpirtin dhe karakterin e epokës
së Rinashimentos. Figurat e shenjtorëve, të Shënjtores Mari dhe e
shenjtorëve të tjerë që shoqërojnë
temat biblike të pesë tablove të

edhe dy letra institucionale letërkëmbimi, ku ai
kërkon para për botimin e françeskanëve dhe një
shtypshkronjë.
Nga numri i shkuar, “Milosao” filloi botimin e
një cikli të gjatë kushtuar poetit Dritëro Agolli,
përgatitur nga Shpëtim Çuçka, përkthyes dhe
publicist. Autori ka punuar për disa javë mbi figurën e personalitetit të njohur të letrave shqipe
për ta paraqitur me të gjithë larmërinë e mundshme. Në fakt, duket se nisjen e mori në momentin, kur autorit të ndjerë iu dedikuan pa fund
ditirambe dhe figura e tij pati shumë apoteoza por
edhe nëpërkëmbje. Nuk u tha realisht thelbi, mëton
përkthyesi i njohur.
Moikom Zeqo rivjen sërish në faqet e
“Milosao” me një cikël. Autori kishte mbetur i

pakënaqur për faktin sepse shkrimi ishte me germa shumë të vogla dhe gati i palexueshëm,
sipas tij. Duket se nuk e vlerësonte hapësirën
prej dy faqesh që i ishte lënë.
Krejt ndryshe, megjithë vonesën e madhe,
muzikologu Sul Gragjevi e vlerësoi botimin e
shkrimit të tij dhe ishte shumë i gazmuar. Opera
“Jevgenij Onjegin” e Çajkovskit, është një opera
e veçantë apo speciale, në të cilën dashuria
është tema, karakteret dhe situatat sillen rreth
aspekteve të dashurisë. Pra, dashuria është
arsyeja që vëmendja përqendrohet në ata karaktere dhe çfarë ndodh me to. ‘Onjegini’ është
shkruar nga një kompozitor i cili është futur thellë
në kulturën Perëndimore të Europës, shkroi ai.
Vetë redaktori shkroi dhe një shkrim për një

prozator malazes . Shkrimtari bashkëkohor
malazias Vladimir Vujonoviç ndau emocionet
dhe përshtypjet e tij në një mbrëmje letrare në
Tiranë, organizuar nga POETEKA, pak ditë
më parë. I shoqëruar nga shkrimtari i njohur
malazez me origjinë shqiptare Jovan Nikolaidis, ai iu përgjigj shumë pyetjeve për bashkëkohësinë e letërsisë së sotme malazeze,
gjuhën e vendit të tij në letërsi dhe debatet e
ndryshme në vend, që lidhen me të...
Mendojmë se numri ishte i mirë relativisht, edhe pse kërkonte pak më shumë latim. Layout punoi shpejt dhe me përgjegjësi,
por zgjidhjet grafike, nuk ishin aq
mbresëlënëse sa prisnim prej autorit të
grafikës.

vlonjatit, sikundër Lucia Abracce
nënvizon: "Ka një karakter mbizotërues dhe shprehje origjinale
krijimtaria artistike dhe veçmas
piktura e zonave bregdetare të
Adriatikut jugor të Italisë në
raport me veriun, në periudhën e
Rilindjes. Kjo sigurisht ka ardhur
si pasojë e këtyre emigrimeve, e
këtyre këmbimeve, të cilat krijuan
terrenin për një "shtrirje ndërkombëtare" dhe "ndërkulturore" të
artistëve dhe të artit të tyre, pikturës. Aspekti me relevant për krahinën e Molizes është prania në
këtë vend i veprave të "Michele da
Valona", më konkretisht ato në
qytetin e Xhulionezes (Guglionese). Tabloja e këtij mjeshtri në
katedralen e këtij qyteti që paraqet
"Madonën me fëmijën në duar dhe
në krah Shën Xhovani Batistën
(Shën Gjon Pagëzorin), është një
nga shëmbujt më sinjifikativë."

shenjtor paraqitet përherë i veshur
me uniformën e luftëtarit me armatim dhe në kalë, sikundër po aq i
pranishëm është tek këta piktorë
edhe prania e Shën Gjergjit, edhe ky
përherë në paraqëitjen e një luftëtari të armatosur dhe me kalin e
luftës pranë, apo hipur mbi të.
Në afreskun që përmëndim më
sipër të kishës të Shën Mërisë së
Detit të dy shenjëtorët që përmëndim janë vendosur nga piktori shqiptar krah njëri tjetrit. Në mënyrë
simbolike në tablo paraqitet edhe
turku, i cili ka marrë një goditje të
tmerrshme në gojë, nga Shën Dhimitri. Skena e goditjes vdekjeprurëse
me hushtën e gjatë në gojë, është e
ngjashme me ato që kemi parë në
tablo të tjera por me të vemin ndryshim që luftëtari që jep goditjet
kuçedrës apo dragoit është Shën
Gjergji. Kjo skenë lufte në afreskun
mural të kësaj kishe, pa dyshimin më
të vogël është një skenë simbolike dhe
metaforë e fortë e qëndresës së Gjergj
Kastriotit kundër pushtuesve osmanë." (Paolo Moriello dhe Marilena
Cozzolino - Universita di Molise - restauro pitorico.)

PIKTORË TË TJERË
SHQIPTARË TË PANJOHUR
NË BREGDETIN E MOLIZES,
NË SHEK. XV-XVI

Michele Greco da Valona: “Madonna con Bambino tra santa
Caterina d’Alesandria e san Nicola di Bari”
mjeshtrit vlonjat, janë të përafruara në stil, teknikë dhe gjer në dinamikën anatomike, qartazi me
artin e Rilindjes italiane.
Sikundër përmendim, nga krijimet e mjeshtrit gjer më tani janë
identifikuar dhe ruhen vetëm pesë
tablo të tij dhe ato janë:
1. Madonna con Bambino tra
santa Caterina d'Alessandria e sa
Nicola di Bari - 1505
2. Madonna con Bambino tra
san
Giovani
Battista
e
sant'Adamo - 1505
3. Assunzione della Vergine e
San Tommaso - 1505
4. Madonna delle Grazie con i
santi Sebastiano e Rocco - 1505
5. Madonna con Bambino e i
santi Pietro e Paolo - 1505
Duke i parë me vëmendje tablot,
kohën e krijimit të tyre, si dhe një
kontratë që tregon qartë se kush
është porositësi i disa prej veprave
të vlonjatit, mësojmë disa fakte
interesante. Së pari se ishte tregtari Cola Bevilacqua që më 1 Janar të vitit 1505 ka kërkuar nga
mjeshtri realizimin e tre tablove
kundrejt një shpërblimi të caktuar financiar. Së dyti; mësojmë faktin se të tre këto tablo me dimensione relativisht të mëdha janë
punuar nga piktori prej muajit
Qershor gjer në muajin Shtator të
vitit 1505, çka flet qartë për një aktivitet mjaft intensive krijues dhe
sigurisht na jep të drejtën të mendojmë se "da Valona" duhet të ketë
pasur një krijimtari mjaft të begatë, pra numeroze, të cilën ne fat-

keqësisht nuk e kemi apo ende
njuk është identifikuar. Së treti,
autori të paktën për dy vite, që prej
vitit 1504 dhe gjer në fund të vitit
1505 ka qenë në zonën bregdetare
të Guglioneses dhe pak më vonë në
Cona, në bregdetin e Vastos.
Aktiviteti i këtij artisti, nese e
krahasojme me atë që ka ndodhur
përgjatë Adriatikut verior të Italisë, në raport me territoret e
Mbretërisë së Napolit, ku kishte
shumë shqiptarë dhe dalmatë, pavarësisht nga dasitë katolike apo
ortodokse, është krejt evidente
krijimtaria dhe stili karakteristik
I "Vlonjastit" në raport mne gjithë
të tjerët. Studjuesit e artit Italian
që janë marë me krijimtarine e

Një tjetër prani e piktorëve shqiptarë të shekullit të XV dhe e
tablove të tyre gjendet në qytezën
e Kampomarinos në bregdetin e
Molizes. Është fjala për disa
afreske të mrekullueshme, që specialistët e artit e kanë të vështirë
ti datojnë saktësisht, gjenden në
Kishën e "Shën Mërisë së Detit" në
qytezën e Kampomarinës (Kampobaso). Në të paraqiten shenjtorët, Shën Dhimitri, Shën Nikolla dhe Shën Pjetri, në krah të të
cilëve ruhen edhe mbishkrimet në
gjuhën greke. (bëjmë me dije se të
gjitha mbishkrimet në afresket e
kishave kristiane ortodokse, në të
gjithë hapësirat e perandorisë Bizantine, nën kufijtë e të cilës gjendej
edhe vetë Shqipëria, hartoheshin
në gjuhën greke, gjuha zyrtare e
kësaj perandorie ) .
Këto piktura (afreska) që ilustrojnë këtë objekt kulti arritën të
mbijetojnë që prej shekullit të XV
gjer në kohët tona dhe u gjetën
vetëm në vitin 1982, kur një ekspeditë restauruese gjeti nën shtresat gëlqeres dhe suvanë tablot e
përmëndura. Nuk përjashtohet që
tablot të jenë realizuar nga piktorët
shqiptarë pas inkusioneve barbare
që ndërmorën osmanët në vitin 1519
në këto anë.
Paraqitja e shenjtorëve në këto
afreske, për nga trajta e punimit të
ikonografisë dhe kompozicioni nënvizojnë në thelb traditën e pikturës
lindore por natyrisht në të dallohen
edhe infkuencat e pikturës së rinashimentos italiane. Prania e figurave dhe fizonomisë turke si dhe e
ushtarëve me armatimi dhe kuajt e
tyre të luftës janë element që i gjejmë edhe tek Mikeli nga Vlora.
Po ashtu, figura e Shën Dhimitrit është ajo e një shenjtori mjaft
present në afresket e kishave kristjane shqiptare dhe pak më gjerë. Ky

SHËN GJERGJI DHE
GJERGJ KASTRIOTI

Por, figura e Shën Gjergjit ndër
shqiptarët, mbas qëndresës së njohur të heroit tonë kombëtar Gjergj
Kastrioti kundër pushtuesve osmanë
mori të tjera përmasa dhe vlerësime,
tanimë jo vetëm në dimensionin literal relixhioz, si figurë e një shenjtori
në radhët e shenjtorëve të kristianizmit, por ai filloi të identifikohej edhe
me vetë heroin tonë Gjergj Kastriotin.
Kishte disa arsye që ndër shqipttarët
ky shenjtor të identifikohej me Shën
Gjergjin, ndërsa ilustroheshin dimensionet murale dhe ikonostasat e
kishave apo katedraleve në Arbëri
dhe në Itali.
Sipas rrëfenjës kristiane, Shën
Gjergji ishte luftëtar trim, i cili paraqitet përherë në ndeshje me të keqen,
një kuçedër të cilën e mposht fatalisht duke I ngulur hushtën në
grykë dhe mandej duke e qëlluar
me shpatë. Sigurisht, të njëjtën gjë
kishte bërë edhe heroi ynë, ai për
25 vite ishte ndeshur me të keqen,
Perandorinë Osmane dhe e kishte
dalë fitimtar. Simetria në këtë simbolikë ishte e bukur, e përshtatshme dhe frymëzuese për shqiptarët. Është kjo arsyeja që tablot
dedikuar Shën Gjergjit i gjejmë
kudo ku kishte emigrant shqiptarë
apo stratiotë (luftëtarë shqiptarë në
formacionet ushtarake të ushtrive
perëndimore), në territoret italiane, nga jugu, Siçilia, Kalabria dhe
gjer në veri, në Venecia.
Le të shpresojmë se kërkimet e
mëtejme për Vlonjatin Mihal do të
na ofrojnë të tjera vepra dhe të tjera
të dhëna me interes për të, apo
artistë të tjerë shqiptarë që kanë
derdhur talentin e tyre në tokën e
Rinashimentos apo edhe më gjërë
, në atë europiane.
Prof
of.. Dr
Dr.. Irakli K
Koçollari
Pr
of
oçollari
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Autori, në këtë copëz, hedh një vështrim për mëdyshjen e autorit. “Një vlerësim i gjithanshëm dhe i vëmendshëm, pa
kufizime dhe metafizikë botëkuptimore, do të gjejë patjetër – dhe pa shumë vështirësi – thelbin e tyre: flamujt e ëndrrës së madhe të çlirimit të vendit dhe të një shoqërie të mbështetur mbi parimet e barazisë dhe drejtësisë shoqërore,
flamuj të ëndrrës së djalërisë, rinisë dhe burrërisë, në fakt të të gjithë jetës, së Dritëro Agollit, flamuj që ai i ka mbajtur përmes vështirësisë dhe kurrë nuk i ka hedhur, as në klimën e një kohe të sahartë, të shkretëtirtë”, shkruan autori...

Dritëro Agolli përballë socializmit
NGA SHPËTIM ÇUÇKA*
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6.
Le të shohim tani periudhën e
rinisë dhe burrërisë së autorit në
krijimet letrare përkatëse.
Sot te ne, kur vjen fjala për këtë
periudhë, është bërë modë të përmenden romanet “Shkëlqimi dhe
rënia e shokut Zylo”, “Arka e djallit”, “Kalorësi lakuriq”, dhe
tregimet e për mbledhura në
vëllimin me titull “Zhur ma e
erërave të dikurshme”. Asgjë
tjetër. Asgjë. Nënvizohet fakti që
mbi këto vepra u ndie pesha e censurës së shtetit, flitet për suksesin e botimit të “Zylos” në vendet e
tjera. Këtu pak a shumë përmblidhen meritat e këtyre veprave. Kritika e huaj ka vënë në pah edhe
ngjashmëritë e romanit “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” me
krijime të përafërta në vende të
tjera, ngjashmëri të tematikës, të
stilit etj.etj.
Po të shqyrtohen me vëmendje
ato që janë shkruar e thënë për
romanin “Shkëlqimi dhe rënia e
shokut Zylo” apo edhe për
tregimet e për mbledhura në
vëllimin “Zhurma e erërave të
dikurshme”, të krijohet bindja se
këto vepra shihen nga një pikë e
vetme: kjo prozë e Dritëro Agollit
është shprehja e kundërvënies së
tij – qoftë edhe të kujdesshme –
ndaj sistemit politik dhe realitetit
të kohës.
Në të vërtetë nuk është e domosdoshme njohja nga afër me autorin për ta përcaktuar me siguri një
pohim të tillë. Kur sistemi socialist u shemb (apo e rrëzuan?), inteligjencia e vendit, e të gjitha
fushave, veçanërisht zjarrtas ajo
e artit dhe kulturës, e përqafoi në
masë dhe me entuziazëm atë
proces historik. Dhe është e lehtëkuptueshme që mbështetja e
inteligjencies për shembjen e sistemit (domethënë për rrëzimin e tij)
nuk nisi ato ditë dimri 1990. Inteligjencia kishte kohë që mendonte vetëm për vete dhe ëndërronte fitime të majme, krijime sipas
gustos së botës së huaj, komoditete, pushime turistike, jetesë si
jashtë shtetit ose edhe jetë jashtë
shtetit.
Pakënaqësia e Dritëro Agollit
me realitetin e kohës gjen shprehje edhe në të tilla vargje (“Poema
e njeriut të zemëruar”, 1992-1994):
Rinia ime, të kisha ikur edhe
unë bashkë me ty,
T’i merrja me vete në varr edhe
ëndrrat e kaltra,
Mos kisha parë këtë gjysmë
shekulli ndotje me sy,
Mos kisha parë llumra kënete,
krimba e larva!
Ose edhe në prozë (Dane Ga-

jtani, “Kalorësi Lakuriq”):
“Mua të gjithë ju më jeni neveritur. Të gjithë: akademikët, gratë,
drejtuesit, rrugët, qytetet,
kalimtarët…Ngado shoh lajkatarë dhe hipokritë që fshehin të
vërtetën, që mizerjen e quajnë arritje, që ligjet absurde ekonomike
e shoqërore i bazojnë teorikisht
për të justifikuar varfërinë dhe
për t’i vënë këto ligje e këto parime
në vitrinat e dyqaneve në vend të
ishit, qumështit, djathit dhe
patateve…Xhungël lajkatarësh
dhe gënjeshtarësh!”
Nuk është vallë kundër sistemit të kohës? Ç’është e vërteta,
vepra u përfundua në vitin 1995
dhe e pa dritën e botimit në vitin
2016. Në të, në të gjithë lëndën e
saj, ndihet fare qartë që është përzier dhe shkrirë në mënyrë përfundimtare dhe të padallueshme
gjendja shpirtërore e autorit në
këtë periudhë të fundit, aq sa nuk
mund ta ndash se cilës kohë i
përkasin këto apo ato përjetime
dhe përsiatje. Gjithçka tingëllon
në përkim me vitet 1979-1995
shënuar në fund të veprës.
Por po këtu në fund janë vënë
edhe vargjet:
Ju flamujt e mi, lamtumirë,
Ju flamujt gjakosur e grisur,
T’ju mbaja ka qenë e vështirë,
T’ju hidhja s’kam qenë i lajthitur.
Ndaj vdisni në gjurmët e gërryera,
Përzihi mes hirit dhe rërës
Dhe shtrihi me shtiza të thyera
Në shkallët e verdha të hënës
Atje në Saharën e Ëndrrës…
Dhe temat e këtyre vargjeve me

Përballë burokracisë
Konkretisht burokratizmin,
domethënë, punën e zyrave të
shkëputura nga jeta e gjallë,
dhe frazizmin, siç e cilësonte jo
rrallë Dritëro Agolli në fjalimet
dhe shkrimet e tij letraropolitike këtë pamje dhe shfaqje
ndër më të dukshmet e burokratizmit, domethënë përdorimin e
togfjalëshave dhe shprehjeve
gjuhësore të ngurtësuara, të
spërdredhura dhe pa përmbajtje
konkrete. Të dyja këto dukuri
paraqiten në roman të shoqëruara nga dukuria e tretë, e
padukshme, e punës së mefshtë
të zyrave: hartimi i fjalimeve
dhe artikujve të shefave të
zyrave nga vartësit e tyre.

ngjyresë të fortë tragjike janë: flamujt e gjakosur e të grisur me shtizat e thyera dhe Saharaja e Ëndrrës.
Lexuesi mund t’i përfytyrojë
dhe zbërthejë sipas mendjes së tij
këto simbole poetike. Por një
vlerësim i gjithanshëm dhe i vëmendshëm, pa kufizime dhe
metafizikë botëkuptimore, do të
gjejë patjetër – dhe pa shumë vështirësi – thelbin e tyre: flamujt e
ëndrrës së madhe të çlirimit të ven-

dit dhe të një shoqërie të mbështetur mbi parimet e barazisë dhe
drejtësisë shoqërore, flamuj të ëndrrës së djalërisë, rinisë dhe burrërisë, në fakt të të gjithë jetës, së
Dritëro Agollit, flamuj që ai i ka
mbajtur përmes vështirësisë dhe
kurrë nuk i ka hedhur, as në
klimën e një kohe të sahartë, të
shkretëtirtë.
Ne nuk mund të mos arrijmë
pikërisht këtu, në këtë përfundim.
Dhe nuk mund të mos e shikojmë
nga ky këndvështrim të gjithë veprën letrare të Dritëro Agollit, të
gjithë veprimtarinë e tij qytetare
e shoqërore.
Dhe atëherë para ndërgjegjes
sonë shoqërore e qytetare – nëse
kemi një të tillë – do të shpaloset e
vërteta e madhe e poemave të
Dritëro Agollit, e të gjitha poemave të tij të epokës socialiste:
“Poema e udhës” (1957), “Mendime
në vjeshtë” (1960), “Dhjetë sy”
(1960), “Poema e të pagjumëve”,
“Dashuri dhe ferrobeton” (1962),
“Poemë malore” (1962), “Devoll,
Devoll” (1964), “Baladë e re për komisarin” (1964), “Rebelimi i parë”,
“Toka ime, kënga ime” (1967), “Balladë e ashpër” (1968), “Baballarët”
(1969), “Komunistët” (1971), “Nëntoriada” (1976), “Nënë Shqipëri”
(1974), “Poemë për babanë dhe për
veten” (1956, 1984).
7.
Por më parë le të ndalemi pak
edhe te romani “Shkëlqimi dhe
rënia e shokut Zylo”. Këtu e më
tej nuk do të mbahen parasysh
vlerësimet e personaliteteve të
huaja. Pse? Për arsyen e thjeshtë
se Dritëro Agolli, si pjesa më e mirë
(jo më e madhe!) e shkrimtarëve
tanë dhe si pjesa më e mirë edhe e
shkrimtarëve të vendeve të ndryshme, ka shkruar për popullin e
tij e jo për publikun e huaj. Dhe

fjala e mirë e popullit vlen pakrahasimisht më shumë se lëvdatat e
të huajve, sado të sinqerta – pale
më pastaj të mençura! – qofshin
këto të fundit.
Ndërkombëtarizimi i artit dhe
letërsisë ka qenë dhe mbetet një
proces i mirëfilltë ndikimi politik,
sa herë që ai në një mënyrë a
tjetrën i është diktuar së jashtmi
një shoqërie. Dhe sot ai është haptazi pjesë e procesit të globalizimit, i cili nën parrullat ndjellëse për
përparim (në ç’drejtim?), liri (nga
kush a ç’gjë?) e të drejta (të individit kundër shoqërisë?) aq trazira
e të zeza u ka sjellë shumicës së
vendeve e popujve.
Çfarë dallon shqiptari i vëmendshëm (prania e të cilit në shoqërinë
tonë duket se ka vajtur duke u rralluar) te romani “Shkëlqimi dhe
rënia e shokut Zylo”? Një pasqyrë
të disa trajtave të gabuara, po edhe
të shëmtuara, të punës administrative në sistemin socialist.
Konkretisht burokratizmin,
domethënë, punën e zyrave të shkëputura nga jeta e gjallë, dhe
frazizmin, siç e cilësonte jo rrallë
Dritëro Agolli në fjalimet dhe shkrimet e tij letraro-politike këtë
pamje dhe shfaqje ndër më të dukshmet
e
burokratizmit,
domethënë përdorimin e togfjalëshave dhe shprehjeve gjuhësore të ngurtësuara, të spërdredhura dhe pa për mbajtje
konkrete. Të dyja këto dukuri
paraqiten në roman të shoqëruara
nga dukuria e tretë, e padukshme,
e punës së mefshtë të zyrave: hartimi i fjalimeve dhe artikujve të shefave të zyrave nga vartësit e tyre.
Është e qartë që të tria këto
dukuri, të lidhura e të ndërvarura mes tyre, e kanë ngacmuar deri
në dhembje vëmendjen dhe
ndërgjegjen e D. Agollit, që për hir
të veprimtarisë shoqërore ka pasur mundësinë të shohë këto e
plot të meta e dobësi të tjera më të
lehta a më të rënda. Në shoqërinë
socialiste, të veçuar nga ndikimet
– rrallëherë të mira e dashamirëse
– të vendeve perëndimore, klima
shoqërore dhe ajo e marrëdhënieve të zyrës të paraqitura
në romanin “Shkëlqimi dhe rënia
e shokut Zylo”, shiheshin si diçka
e dënueshme. Këtu edhe qëndronte vlera e romanit për atë kohë.
E sotmja, kur qindra mijëra
shqiptarë u vendosën për të jetuar pikërisht në vendet e qytetërimit perëndimor dhe kur ndodhemi
çdo ditë e disa herë në ditë nën
bombardimin e lajmeve dhe të deklarimeve të politikanëve të huaj
e jo vetëm vendës, burokratizmi
dhe frazizmi na janë shpalosur si
dukuri të rëndomta, të përhapura
gjerësisht dhe aspak të qortueshme, përkundrazi të veshura
me një tis aristokratizmi, i cili jo
rrallë i duket shumë tërheqës një
numri jo të vogël banorësh të
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e të shpresojmë që Rob
ert Elsien ta lenë të qetë.
Jo se nuk e kemi lënë të
qetë deri më tani, porse
për shumë shqiptarë ai ka qenë
thjesht një studiues, nga të
shumët, që merret me shqipen
dhe shqiptarët, dhe që kështu jeton. Po, kështu jetonte vërtetë.
Ai e kishte pohuar vetë këtë dhe
madje subvencionet për punët e
veta, kryesisht dedikuar Shqipërisë, i gjente ngado, por pa i
bezdisur institucionet shqiptare.
Ashtu si merret me mënd, nga
ditëvdekja e tij kanë filluar
homazhet mediatike, kurse armata e shpifësve nuk ka reshtur
pa e atakuar edhe kujtimin e të
ndjerit. Thelbi: jo thjesht puna e
tij, porse qasja e tij ndaj habitatit
shqiptar. I ndjeri, në intervistën
që ka dhënë kohë më parë për
Rudina Xhungën, kur ishte pyetur nëse do mund të lidhej më
shumë me Shqipërinë dhe do të
jetonte në vend ishte shprehur:
“ Unë nuk mund të jetoj këtu.
Është një vend pak i egër për
mua, marrëdhëniet midis
njerëzve janë pak të egër. E di që
është vetëm një fasadë se brenda
e kanë shpirtin e mirë, por kanë
një egërsi në marrëdhëniet njerëzore. Ju dini të mbroheni këtu,
ndërsa unë këtu jam si lepur, nuk
di të mbrohem. Unë vij këtu me
shumë kënaqësi, por nuk besoj
se mund ta përballoj të vij të jeqyteteve tona. Na ka qëlluar aq e
aq herë të dëgjojmë politikanë të
Evropës e jo vetëm të Kuvendit
tonë, që përdorin publikisht atë që
shtypi e cilëson si “gjuhë e drunjtë”. Lexuesit të vëmendshëm nuk
mund të mos i shkojë mendja e të
bëjë një krahasim midis gjuhës së
Zylos dhe gjuhës së drunjtë të elitave të sotme. Nuk do të ishte
aspak çudi që nga një krahasim i
tillë kjo gjuha e dytë t’i tingëllonte shumë më e spërdredhur e më e
zhveshur
nga
për mbajtja
konkrete, përveç që e ngarkuar
me gjithfarë shprehjesh të ngurtësuara, për të cilat, po të pyesësh
përdoruesin e radhës, do të të japë
kuptime nga më të çuditshmet, por
asnjëherë të njëjtat.
Dhe sa për faktin që Demka
duhej të shkruante fjalimet dhe
artikujt që i nevojiteshin Zylos,
lexuesit të sotëm nuk do t’i ketë
shpëtuar nga vëmendja fjala me
tingëllim modern “speechëriter”
(fjalimshkrues). Veçse çuditërisht
ky term nuk duket i shëmtuar,
sikurse duket veprimtaria fjalimshkruese e Demkës së kohës së
socializmit. A thua ka sot ndonjë
president, kryetar Kuvendi,
kryeministër, deputet a ministër,
tek ne dhe në botë qoftë, që i shkruan vetë fjalimet që do të mbajë?
Po edhe në pastë ndonjë, ky është
përjashtim që përforcon rregullin.
Ja, pra, si na qenkësh raporti
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E gjithë kjo punë e tij, më shumë pati jehonë ndër të huaj sesa vendasit. Këta të fundit e vlerësonin, më së shumti, kur
ai i përmendte në punët e tij ose i përkthente. Në rast se nuk e bënte këtë, ai ishte thjesht një Robert Elsie, një qytetar
kanadez me origjinë gjermane, që dinte mirë anglisht. Sa ishte gjallë, besoj se të rrallë do kenë qenë shqiptarët që do
e kenë pyetur ndonjëherë: Po ne si mund të ndihmojmë?! Ne nuk e bëmë sepse jemi të interesuar thjesht për egon tonë
dhe sëmundjen kombëtare për të qenë në qendër të gjithçkaje. Pra, tani ta lëmë të qetë Elsien! Se për ta harruar do e
harrojmë sa të futet në dhé.

Robert Elsie, e lëmë të qetë,
ashtu si nuk e përmendëm kurrë
toj përgjithmonë këtu. Ka shumë
frustracion të jetës së përditshme. Jeta është shumë e shkurtër e unë nuk kam kohë te
përplasem në pengesa, vetëm për
të arritur diçka, kur në një vend
tjetër e arrij menjëherë dhe
pastaj jetoj jetën time. E di që ju
kaloni shumë kohë në ditën tuaj
me pengesat që ju dalin përpara
dhe kjo ha shumë kohë. Për
shembull, po të jetoja këtu do të
kaloja sigurisht gjithë ditën
duke pirë kafe sepse do të më
lajmëronin njerëzit hajde të pimë
kafe dhe nga një kafe gjysmë ore,
ajo do të shkonte një orë, dy orë,
tre orë, katër orë dhe gjithë dita
do të shkonte në kafe. Kurse unë
jetoj një jetë pak të veçuar dhe
nuk kam shumë shoqëri. Kjo është preference ime, unë jetoj me librat e mi, me idetë, projektet e mia
dhe kënaqem me to.
Pastaj po të jetonit këtu do të
merreshit shumë me politikë. Do
duhej patjetër të ishit me njërën
palë ose tjetrën përndryshe do të
ishte shumë e vështirë të jetonit
si asnjanës apo i paanshëm”.
Paçka se neve nuk na pëlqen,
në këtë pasazh, gjendet pak a
shumë ajo që ndodh me ne, ajo që
mendohet për ne dhe ajo çka jemi.

Robert Elsie
Ajo nuk ka lidhje as me qeverisjen
e shkurtër të Ismail Qemalit dhe
pushtetin e Esat Pashës, sundimin e Ahmet Zogut dhe diktaturën e Enverit, tollovinë e Berishës dhe autoritarizmin modern
të Edi Ramës, por me vetë
mënyrën e jetesës së shqiptarëve
në shekujt e fundit. Ajo është e

pandryshueshme dhe ajo ndikon
në strukturën e mendimit, por
edhe me të gjithë mënyrën sesi shqiptarët përballin shtetin e tyre.
Larg këtyre, vdekja e parakohshme e Elsie paraqet realisht
një humbje duke llogaritur kontributin që ky personalitet mund
të jepte për kulturën tonë ko-

Mjeshtëria e ndërtimit të
personazheve
E gjithë mjeshtëria e Dritëro
Agollit, në të gjithë prozën e tij
më të mirë, atë epike, qëndron
në ndërtimin dhe zhvillimin e
marrëdhënieve ndërmjet dy
tipeve të shqiptarëve: shqiptarëve-Rrapo dhe shqiptarëve-Memo, ndërmjet dy
brezave, burrave dhe të rinjve.
Dhe këtu nuk ka rëndësi aspak
se cilat modele mund të ketë
pasur parasysh autori, kur
skaliste të tilla karaktere. Në të
vërtetë përvoja e tij jetësore ka
qenë e mbushur me shembuj
ngjarjesh dhe njerëzish të denjë.
ndërmjet Demkës së djeshëm dhe
fjalimshkruesve të sotëm! Ai ishte pjesëmarrës në një shfaqje të
dënueshme (se ky ishte efekti i
romanit!), ndërsa këta sot zhvillojnë një veprimtari të leverdisshme, përveç që të privilegjuar. Ajo
që dje dënohej moralisht, sot
shpërblehet materialisht dhe nuk
është asfare e dënueshme!
Dhe na vijnë ndër mend këtu
vargjet e poezisë së hollë “S’ka asgjë për të qeshur” të D. Agollit:
Ja, e vërteta rri lakuriqe ngaherë,
Ja, dhe gënjeshtra me petka rri

veshur!
Më thoni: cila ka turpin dhe cila
ka nderë?
Kjo që ju thashë s’ka gjë për të
qeshur.
Shoqëritë perëndimore nuk
kanë si të qeshin Zylon dhe
Demkën e shoqërisë socialiste shqiptare. Konvejeri i Zylove dhe
Demkave të tyre është i paarritshëm! Dhe një element shumë i
rëndësishëm për të vlerësuar shkallën e afërsisë së pushtetit me
popullin (nuk po përdorim këtu
termin “demokraci” për shkak të
shpërdorimit të përbindshëm që i

është bërë atij në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare), për
të vlerësuar shkallën e komunikimin të kuptueshëm të organeve
të shtetit me popullin, është pikërisht fryma e vetëkritikës që e gjithë
shoqëria – duke filluar nga organet më të larta – shpreh dhe shfaq
në jetën e përditshme. Po japim një
shembull kuptimplotë se si e vlerësonte një autor gjer man në
gjysmën e parë të shek.XIX lirinë
e shtypit në vendin e tij:
“Ne, - vazhdon më tej gojëtari, do ta lejojmë atë (publikimin e debateve të mbajtura në kuvendin
krahinor – Sh. Ç.) atëherë, kur ta

mbëtare, studimet letrare, sjelljen
moderne të historisë së letërsisë
dhe vetë disiplinave të historisë,
për kontributet në koleksionet
fotografike,
por
edhe
antropologjinë. Interesat e tij ishin të shumë-ana dhe kjo realisht e
bënte tejet interesant qasjen e tij
shqiptare. Ndaj ai botoi histori
letërsie, histori, antropologji, poetë dhe shkrimtarë nga viset shqiptare, të gjitha falë anglishtes së
tij të përsosur profesionale, por mbi
të gjitha respektit për veten e tij, që
ai e gjeti të lidhur me Shqipërinë.
Megjithatë, e gjithë kjo punë,
më shumë pati jehonë ndër të huaj
sesa vendas. Këta të fundit e vlerësonin, kur ai i përmendte në punët
e tij ose i përkthente. Në rast se
nuk e bënte këtë, ai ishte thjesht
një Robert Elsie, një qytetar kanadez me origjinë gjermane, që
dinte mirë anglisht. Sa ishte
gjallë, besoj se të rrallë do kenë
qenë shqiptarët që do e kenë pyetur: Po ne si mund të ndihmojmë?!
Ne nuk e bëmë sepse jemi të interesuar thjesht për egon tonë
dhe sëmundjen kombëtare për të
qenë në qendër të gjithçkaje. Pra,
tani ta lemë të qetë Elsien! Se për
ta harruar do e harrojmë sa të futet në dhé.
shohim të arsyeshme, dhe do ta
kufizojmë atëherë, kur kjo të na
duket e padobishme, madje e dëmshme. Ne do të bëjmë si të duam.
Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas (Kështu më pëlqen e
kështu urdhëroj të bëhet. Në vend
të arsyes është vullneti im). Kjo
është me të vërtetë gjuha e sundimtarëve, e cila fiton një ngjyresë
mallëngjyese në gojën e dinjitarit
të sotëm”.
Si paraqitet sot çështja me të
vërtetat publike – në rastin
konkret me vetëkritikën – në vendet që vetëquhen dhe që është bërë
zakon të cilësohen si demokratike? Ia vlen të gjur mohet kjo
dukuri, përpara se të dëgjojmë e
të mirëpresim me përulje mendimet që na vijnë nga përfaqësues
të këtyre vendeve lidhur me çështjen se si kanë qenë te ne rastet e
Zylove me Demkat. Gjurmimi i
dukurisë së qëndrimit që mbahet
në këto vende ndaj të vërtetave
publike do të ishte i dobishëm edhe
thjesht për të na shtyrë të rishikojmë
disa bindje, të përhapura te ne dhe
të pambështetura në realitet.

Vijon
*Shpëtim Ç uçka, përkthyes
dhe publicist. Titulli kryesor
është “Mesazhet e Dritëro Agollit”, (kujtimit të tij).. Shkrimi botohet enkas për “Milosao”.
Tiranë, maj-gusht 2017

18 - PUBLICISTIKA

R

E diel 8 Tetor 2017

Rrëfimi lexohet këndshëm sepse përmban shumë elementë dokumentarë, që lidhen me autoren dhe kujtimin e
një Tirane që nuk do të kthehet më...

RRËFIME
NGA MERITA SHKUPI

M

egjithëse ka kaluar
pothuajse gjysmë
shekulli disa episode
absurde, të jetuara
aty nga fillimi i viteve 70-të të shekullit të kaluar, të cilat rriteshin e
bëheshin të mëdha e të frikshme
duke u ngjizur nga hiçi, gdhenden
në kujtesë me të gjitha hollësitë.
Ishte viti 1971, kohë kur dallga
e ndikimit të ‘Revolucionit të
Madh Kulturor Kinez’ kishte rënë
disi në Shqipëri. PPSH lejonte ndjekjen e lajmeve të RAI-1 dhe RAI2 që përforcoheshin nga antena e
Dajtit. Radio Tirana transmetonte këngë të Engelberg Humperdinck-ut, Enrique Iglesias-it, apo
Charles Aznavour-it. Në kampin
e studentëve në Durrës dëgjohej
muzikë ‘dekadente’ që nga mëngjesi deri në darkë. Më pat bërë shumë
përshtypje djali i një ambasadori
që dilte në krye të kampit dhe këndonte këngën e famshme të Little
Richard-it ‘Lucille’, që ne e kujtojmë sipas theksimit të autorit si
‘Lusia’. Ishte një këngë që përmbante nota të larta uluritëse. E
pata provuar edhe unë vetë ndonjëherë që ta përqasje por nuk arrija dot. Ishte koha kur Gux Bekteshi bërtiste nga një trotuar në
tjetrin : Tezorooo! Ishte koha kur
në Tiranë qarkullonte një thashethem se Lad Shehu kritikonte të
atin për të gjitha krimet që kishin
bërë baballarët komunistë. Ne
mblidheshim e vrisnim mendjen
së bashku për të zbërthyer alegoritë e shprehura nga Kadare në
veprat e tij. Ishte koha kur intelektualët filluan të guxonin ……
Unë sapo kisha mbaruar
provimet dhe vendosa të festoja
me shoqen time Didi. Lindita ishte emri i saj i vërtetë por ajo
parapëlqente ta thërrisnin Didi,
me emrin e një futbollisti të famshëm brazilian të viteve 1950-60.
Unë nuk isha tifoze por me Didin
më lidhte diçka tjetër. Edhe ajo
‘çmendej’ pas muzikës moderne
dhe kulturës perëndimore e
shpesh më jepte të lexoja libra të
ndaluar që ndonjëherë i kopjonte
edhe me dorë.
Ato ditë në Tiranë kishin
ardhur futbollistët e Kombëtares
të Republikës Federale Gjermane
dhe propozimi i Didit ishte që të
dilnim në bulevard se mos shihnim ndonjë figurë interesante si
për shembull Beckenbauer-in. Po
çapiteshim nga trotuari i Parkut
‘Rinia’, përballë Hotel ‘Dajtit’
ndërkohë që përpara nesh po ecte
një i huaj. Të huajt në atë kohë na
dukeshin si ‘alienë’. Kureshtja
jonë për ta parë nga afër, për të
këmbyer ndonjë fjalë me të ishte
jashtëzakonisht e madhe dhe
megjithëse kishim dëgjuar që po
të flisje me ta përfundoje në hetuesi, nuk iu shmangëm dot tundimit.
‘How are you, how are you’,
bënim ne sikur po flisnim me
njëra-tjetrën dhe qeshnim, pa na
shkuar aspak ndër mend se i hua-

Shshshttt….. erdhën!!!....
ji mund të kthehej e të na përshëndeste. Dhe ashtu ndodhi. Në
Shqipëri nuk qëllonte që t’i flisje
tjetrit pa u prezantuar. Ne u kapëm
mat kur i huaji u rrotullua me 180
gradë dhe duke buzëqeshur na
pyeti : ‘But you, how are you?’ ‘Ooo,
good, good !’ përsërisnim ne pasi
nuk dinim çfarë të thoshim në
vazhdim.
I huaji ishte austriak dhe quhej Rikard. Ai vetë, me sa dukej,
po plaste të fliste me ndonjë shqiptar sepse të gjithë i zhdukeshin
si me magji. Ne dinim fare pak
anglisht në atë kohë por Rikardi
për çudi dinte rusisht dhe kjo rrethanë na ndihmoi të merreshim
vesh për bukuri. I treguam si quheshim, çfarë shkollimi kishim
dhe për çfarë studionim. Për të justifikuar sjelljen tonë disi të pazakontë i thamë që sapo kishim
mbaruar provimin dhe i lejuam
vetes një trill.
Vazhdimin nor mal të kësaj
bisede të këndshme që arriti njëfarë kulmimi kur Rikardi na u
drejtua ne me ‘Hey, pretty girls….
(kompliment që s’para dëgjohej në
atë kohë) na e prishi një hafije që
qëndronte në cep të trotuarit dhe
po na fiksonte. Me sa dukej
përpiqej të merrte vesh se çfarë flisnim. Edhe Rikardi e kishte vënë
re pasi diçka kuptoi nga shqetësimi ynë dhe na propozoi të lëviznim
në drejtim të Universitetit. Ne
nisëm të nxitonim për të krijuar
njëfarë largësie nga hafija, mirëpo ai shfaqej gjithnjë pranë nesh.
Ne nuk dinim asgjë për Rikardin,
as se kush ishte ai dhe si ndjehej
në ato rrethana por dukej qartë
që ai e kuptonte fare mirë situatën.
Me naivitetin tim të asaj kohe
propozova të vraponim, por Rikardi na ndaloi duke na thënë se kjo
nuk pinte ujë dhe për më tepër do
të shtonte dyshimet. Propozoi të
shkonim në një dyqan sepse donte të blinte një shishe konjak për
‘ljekarstvo’ (ilaç, bar, në rusisht).
Ai ndofta u ruajt se mos ne do të
mendonim që ishte një pijanec
prandaj shtoi se ‘i dhimbte fyti dhe
e donte konjakun për ilaç’.

U kthyem në drejtim të qendrës
duke u bërë pjesë e xhiros së famshme të asaj kohe që bllokonte
bulevardin e Tiranës pas orës 6 të
mbrëmjes. Njerëzit që na përshëndesnin e dallonin që ishim me
një të huaj dhe ndonjeri pas përshëndetjes shtonte : ‘hëëëë…’
Rikardi e kuptoi që i kishim krijuar vetes një problem dhe na
pyeste herë pas here : ‘çfarë tha, si
është puna ?’ por ne e qetësonim
atë, ndërkohë që ne të dyjave po
na shtohej ankthi.
Papritmas përballë na doli vëllai i Didit.
‘Ç’është ky?’ – pyeti disi i nxehur.
‘Kërkon një dyqan konjaku’, e
justifikuam ne shpejt e shpejt.
‘Ikni në shtëpi se ia tregoj unë
dyqanin,’ foli disi prerazi ai.
Ne të dyja u larguam nga xhiroja por mbetëm edhe rreth dy orë
bashkë duke kujtuar çdo hollësi,
që nga veshja e deri te çdo fjalë e
Rikardit duke shprehur habinë
tonë se si i kuptonte të gjitha hiletë tona ai.
Vëllai i Didit që ishte teknik
avionësh i shkolluar në BRSS,
fliste rrjedhshëm rusisht. Bashkë
me Rikardin pasi kishin blerë
‘ljekarstvo’-n, ata kishin shkuar
te Parku përballë hotel Dajtit dhe
ia kishin shtruar me të pirë, madje disi çakërqejf kishin kënduar
edhe këngë ruse. Ndonëse Didi dhe
vëllai i saj ishin me ‘biografi të
mirë’ çështja ‘Rikard’ pas shumë
peripecish me hetuesinë solli
largimin nga aviacioni të inxhinierit ‘me ca lakra në kokë’ siç thuhej atëhere duke i shpëtuar për
fare pak burgut.
Pas dy-tri ditësh Didi erdhi në
shtëpinë tonë fshehurazi nga
prindërit pasi mamaja e saj ia kishte ndaluar prerë të më takonte
mua. Kjo për dy arsye : e para sepse
unë isha bija e një, të shpronësuari, që në fund të fundit konsiderohej armik i pushtetit popullor
dhe e dyta sepse e kisha futur në
një tollovi të rrezikshme. Megjithatë ajo erdhi që të më paralajmëronte se po të më thërrisnin në
hetuesi të mos tregoja asgjë për

çfarë folëm. Unë me timen thoja se
nuk kishim pse fajësoheshim pasi
nuk bëmë politikë por ajo këmbëngulte : ‘Ne nuk thamë asgjë, e kupton? Ne nuk dimë të flasim. Kuptuam vetëm se ai kërkonte dyqan.’
‘Mirë,’ u binda unë ndonëse nuk
më mbushej aspak mendja për ta
pranuar një logjikë të tillë.
Çdo orë që kalonte më vinin
ndër mend historitë që kishim dëgjuar dhe si patën përfunduar disa
nga shtresa jonë në të tilla raste.
Sa herë që bëja ndonjë kuturisje
nuk e çaja kokën për vete por për
familjen që më kishte porositur me
mijëra herë të kisha kujdes. Atyre nuk u thosha dot se në
ç’ngatërresë isha futur. Rrija tërë
kohën në shtëpi sepse më thoshte
mendja që po të dukesha rrugëve
do t’u kujtohesha hafijeve që gëlonin kudo. Hapja e mbyllja libra pa
u përqendruar në pasazhet që lexoja. Megjithatë më mbeti i fiksuar
në tru një pasazh nga ‘Kronikë në
gur’ i Kadaresë ku fëmijët në një
mëhallë të Gjirokastrës kishin dëgjuar nga të mëdhenjtë që armiqtë
flisnin ‘kundra’. Ata thoshin ‘hajde
flasim kundra’ : ‘Xhundra, bullundra; Llaftra, shallakaftra.’ Po
përpiqesha me mend të gjeja një
njeri që të ishte shumë ‘kundra’.
E gjeta, Alida. Më kundra se Alida nuk kishte si bëhej.
Vajta tek ajo që të zbrazesha.
Kur ia tregova situatën, ajo ndërroi bisedë dhe vijoi me ca tema të
tjera krejt pa rëndësi, sikur nuk
kishte kuptuar asgjë nga ato që
i kisha thënë. Kishte të drejtë.
Shpesh ata që dëgjonin për akte
të tilla ‘tradhtie’ si ai që kishim
bërë unë me Didin dhe nuk denonconin dënoheshin njëlloj si
‘tradhtarët’ e mirëfilltë.
U ktheva në shtëpi. Rashë të
fle por nuk më zinte gjumi. Nuk
mund ta mbaja më ankthin përbrenda dhe nga mesi i natës zgjova motrën time Moxhin dhe iu
zbraza. Moxhi zakonisht nuk
fliste por, nëse halli do të ishte i
madh, ajo do të përpëliste sytë e
askush nuk e merrte vesh se çfarë
mendonte. Pasi palosi e shpalosi
mbulesat për njëfarë kohe, mbas

pothuaj një ore foli me zë kumbues : ‘Unë nesër do t’i dal përpara
shokut Enver !’
Në atë kohë qarkullonin histori sikur Enver Hoxha, si babaxhan që ishte, kishte falur jo pak
njerëz të cilët u patën rrëshqitur
rojeve të tij e ia kishin qarë hallin
e tyre. Pas kësaj Moxhi fjeti.
Unë nuk mbaj mend nëse fjeta
apo jo por me kalimin e kohës u
binda që ‘çështja’ qe mbyllur.
Megjithëse e kisha gjithnjë të pranishme brenda meje ndiesinë se
‘çështja’ mund të hapej përsëri.
Isha në një pritje të ankthshme.
Rëndom më kujtoheshin episode
që kishin përjetuar prindërit e mi
në vitet 1946 – 1948. Ishin vite kur
terrori kundër antikomunistëve
kishte arritur kulmin. Çdo ditë
pëshpëriteshin emrat e atyre që
arrestoheshin natën dhe përfundonin të pushkatuar pa gjyqe e pa
fakte. E ngaqë ndodhte shpesh të
pushkatoheshin njerëz që nuk
kishin bërë gjë prej gjëje frika
bëhej edhe më e madhe. Njerëzit
që nuk i ngrohte fare regjimi i ri,
dilnin nga puna e mblidheshin në
shtëpi duke u përqendruar në dy
drejtime : me njërin vesh ngjitur
me aparatin e radios për të dëgjuar
diçka
sadopak
shpresëdhënëse nga Radio Londra, dhe me veshin tjetër drejtuar
nga rruga ku jo rrallë kalonin
makinat e sigurimit (simbol i të
cilave më vonë u bë GAZ-69) tërë
frikë se mos trokiste dera e tyre.
Një ditë dimri – më rrëfente im
më – të atyre viteve, nga ora 6 e
mbrëmjes u dëgjua në rrugë një
makinë ushtarake që kishte
ndaluar afërsisht para derës sonë.
Të gjithë banorët e shtëpisë (në atë
kohë banonin shumë kushërinj
tanët në shtëpinë tonë) dolën nga
dhomat e tyre dhe u mblodhën në
korridorin e përbashkët duke parë
njeri tjetrin në sy por pa folur.
Kush do të arrestohej? Të gjithë e
kishin nga një ‘cen’. Ndofta makina do të largohej. Mirëpo zhurma
e motorit të ndezur dëgjohej ende.
Pas pak u dëgjua trokitja. Të
gjithë kapërdinë pështymën dhe
secili po mendonte se duhet të ishte gati për ‘gjëmën’. Im atë qe me
pizhama, dhe mamaja me zërin e
dridhur i thoshte : ‘Ik, vishu
Çimi….’ Kishte ndodhur shpesh që
policët nuk i kishin lënë të
visheshin viktimat e tyre, mirëpo
Çimi nuk po lëvizte dot sikur i kishin ngrirë këmbët.
Guximin për ta hapur derën e
mori burri i hallës sime, S. Borshi,
të cilit i patën pushkatuar dy
vëllezër. Kishte qenë në një qeli me
ta. Por kryegjyqtari qëlloi të ishte
një ish vartës i tij në ushtri që e
njihte mirë se qé antifashist. Për një
rastësi të fatit e nxorën të pafajshëm.
Një oficer u shfaq në kornizën e
derës së hapur dhe pyeti : ‘A e dini
ku e ka shtëpinë oficer Qerimi?’
‘Sigurisht – ia priti Sezaiu – porta përballë!’
Duke u përpjekur disi të përmbanin shqetësimin e thellë që
ende nuk u ishte fashitur, me
këmbët që u dridheshin, secili u
kthye në kthinën e tij. Në shpirtin e tyre nuk gjente vend gëzimi
i shpëtimit. Ata e dinin që ankthe të tjera do të vinin, të frikshëm, të ngjethshëm, të papritur.
Dhe askush nuk e merrte dot me
mend se deri kur do të hiqej
zvarrë fati i tyre …..
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iplomacia si art i poli
tikës së jashtme të një
shteti ndaj shteteve
tjera, është rregulluese
e raporteve, interesave të
përgjithshme për mbarëvajtjen e
marrëdhënieve të shteteve në çdo
sferë: politike, ekonomike, kulturore dhe të tjera. Themi art, ngase
është mjeshtëri, të dish të
paraqesësh pikëpamjet e veta, të
promovosh kulturën, traditën, të
menduarit dhe veprën në popujt,
gjuhët, kulturat dhe traditat të
ngjashme apo të dallueshme. Po
ata popuj, kanë një qytetërim specifik, diçka që në fund të fundit popullin tjetër e lidh, e bën të ngjashëm dhe të përafërt, sepse mund të
ketë pasur të njëjtin fat historik,
traditat e ngjashme, apo mund të
kenë qenë këta dy popuj në hapësirat e njëjta në të cilat me shekuj
kanë bashkëjetuar, edhe përpara se
të kenë qenë kombe e shtete.
Po në anën tjetër, kemi menduar
për një gjë më të bukur, për një diplomaci
bashkëkohore
më
mbresëlënëse, diplomacia e letërsisë apo letërsia si diplomaci? Pasi

R

ROMAN

NGA DASA DRNDIÆ*
Edhe një i vetëm çast mjafton t’i
çelë të fshehtat e jetës por çelësi i
vetëm i të gjitha të panjohurave është Historia, kjo përsëritje e përjetshme
dhe ky emër i tërheqës i tmerrit

Jorge Luis Borges
Prej gjashtëdhjetë e dy vjetësh
pret.
Ajo ulet pranë dritares së lartë
në dhomën e katit të tretë të një
ndërtese austro-hungareze, në
pjesën e vjetër të Gorizias së Vjetër
dhe përkundet aty. Karrigia është
e vjetër dhe gërvin teksa ajo lëkundet.
Po gërvin karrigia apo mos po
rënkoj unë? pyet ajo zbrazëtinë e
thellë, që si çdo zbrazëti, e shtrin
kudo mantelin e saj të madh të mos
e përthithë lëkundjen e gruas, ta
gëlltisë atë, të mund ta mbulojë,
fundosë, mbështjellë, duke e gatitur për groposje në të cilën kjo
boshësi, boshësia e saj, është duke
grumbulluar tani kufomat e ngrira të së shkuarës. Ajo ulet para
dritares të saj së vjetër të errësuar,
duke marrë frymë thellë dhe shpe-
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Diplomacia si art i politikës së jashtme të një shteti ndaj shteteve të tjera, është rregulluese e raporteve, interesave të
përgjithshme për mbarëvajtjen e marrëdhënieve të shteteve në çdo sferë: politike, ekonomike, kulturore dhe të tjera...

Letërsia si demokraci
bashkëkohore!

që letërsia është një pjesë e artit si
koncept gjithëpërfshirës nga njëra
anë, dhe meqenëse edhe diplomacia si e tillë është art, atëherë këto
dyja do të shkriheshin në një të
vetme, në një art ku do të kulmonte: e mira, lirika, poezia dhe proza.
Do të përktheheshin veprat e autorëve të ndryshëm, në secilën gjuhë të mundshme. Prej kësaj do të
kishin leverdi sidomos: etnitë,
popujt, kombet dhe shtetet të cilat
i përafrojnë shumë elemente: historia, kultura, tradita dhe hapësira gjeografike.
Përkthimi, leximi, e promovimi i veprave që do të shërbente si
filozofi e re e të menduarit të popujve të caktuar të cilët mbillnin urrejtje në historinë e tyre
shumëshekullore, kishin përçarje
dhe një të kaluar të hidhur, sikurse
është rasti me ballkanas. Kjo diplomaci do të ishte shkëndijë e ndryshimit të vetëdijes, së po atyre
popujve, shkak për një të nesërme
më të mirë, zbutje të tensioneve,
dhe fillimi i një etape ku do të res-

E në fund të fundit ç’është jeta pa dashuri,
pa respekt, mirëqenie e lumturi?
A thua, kulmi i lumturisë është të qenit paqedashës,
apo lakmitar për pushtet, monopol, pasurim e okupim?

pektohej: e kundërta dhe e ndryshmja, besimi, vepra, kultura, etnia,
gjuha dhe mendimi i tjetrit dhe të
ndryshmit.
Elementet qenësore të një
diplomacie letrare do të ishin: lir-

ia e: shprehjes, lëvizjes, mendimit,
komunikimit dhe veprimit. Një gjë
e ngjashme pati ndodh pikërisht
me 30.09.2017, në qytetin historik
të Prizrenit, ku kjo frymë i bashkoi tri shtete dhe tri etni: Bosnjë
dhe Hercegovinën, Shqipërinë dhe
Kosovën, i tuboi shqiptarët, boshnjakët dhe turq në Qendrën Kulturore “Yunus Emre”, në të cilën u
mbajt promovimi i dy romaneve të
akademikut Enes Kariæ: “Pjesme
divljih ptica” dhe “Jevrejsko groblje” të përkthyera edhe në shqip
“Këngët e zogjve të egër”, me përkthim të dyfishtë njëri në Gjilan nga
OJQ “Drita” në vitin 2010, me përkthyes dr. Xhabir Hamiti dhe Musli
Imeri, dhe tjetri në Tiranë nga “Poeteka” në vitin 2015, përtheu Ben

Andoni. Kurse romani “Varrezat çifute” u përkthye në Shkup nga “Logos
A” në vitin 2016, përktheu Agim Leka.
Atmosfera nga ky promovim
ishte jashtëzakonisht mbresëlënëse,
madhështore. Pikëpamjet të cilat i
paraqitën promotorët e këtyre romaneve ishin koncepcione të njëjta të
thëna me fjalë të ndryshme, që të
tre promotorë i bashkoi e njëjta
frymë, i njëjti mesazh e njëjta
dëshirë që bartnin romanet e akademikut Kariæ. Ben Andoni si përkthyes, mr. Azmir Jusufi si teolog dhe
dr. Sadik Idrizi si publicist, shtrydhën gjithë përmbajtjen e romaneve, ajkën dhe margaritarë të tyre
dhe shkëlqenin gjatë paraqitjeve të
tyre.
Shpresojmë që gjërat të tilla
të ndodhin sa më shpesh, derisa të
arrihet ideja e diplomacisë letrare
mes ballkanaseve, por edhe popujve në gjithë globin. Vetëm ashtu
rinia do të ketë mundësi të takohet,
të shkëmbejë ide e mendime, t’i përafrojë pikëpamjet dhe të respektojë
të kundërtën dhe të ndryshmen. Një
jetë ku do të respektohen vlerat
individuale dhe kolektive, etnitë, besimet, kulturat, gjuhët,
bindjet, dhe pikëpamjet. Ku vepra e individit do t’i shërbejë
shoqërisë për progres, ku
njerëzit do të respektohen dhe
do të jetojnë në paqe e do të
mundohen për idealet madhështore për mbarë njerëzimin.

Kjo është një copëz nga romani i fundit i autores së njohur kroate, që është përkthyer në shqip dhe botuar nga
“Poeteka”. Kemi zgjedhur titullin “Fëmijët e dashurisë dhe urrejtjes”, që i shkon më shumë fabulës së këtij romani...
jt (sikur të jetë duke ofsharë, por
që në fakt nuk po e bën) dhe fillimisht orvatet të heqë qafe atë erë
bajate përreth vetes, duke tundur
duart sikur po heq qafe mizat,
pastaj vazhdon në fytyrën e vet,
sikur të jetë duke u larë apo po heq
kleçkat prej qerpikëve. Kjo frymë e
fëlliqtë (i kujt? i kujt?) e mbush
dhomën, shndërruar në një rrëke
inati dhe ajo e di se mund t’i sajojë
guralecët rreth gurvarrit të vet,
tani, për çdo rast, nëse ai nuk mund
të vijë, apo për rastin kur vjen, pasi
ajo për gjashtëdhjetë e dy vjet
rresht po pret.
Do të vijë.
Ai do të vijë.
Ajo dëgjon zëra edhe pse zëra
nuk ka. Zërat e saj kanë vdekur.
Njësoj, ajo bashkëbisedon me këta
zëra të të vdekurve, ngatërrohet me
këta shpirtra, ngandonjëherë
lëshohet dobët në krahët e tyre,
kurse ata i pëshpëritin dhe e drejtojnë kah peizazheve, të cilat i ka
harruar. Në kokën e saj ngjarjet
ndodh të gëlojnë dhe atëherë mendimet i shndërrohen në udhë statuetash, granitesh, mermeri, guri,
figurinash gipsi, të cilat vetëm sa
lëvizin buzët dhe përpëliten. Duhet
të mbahen. Pa zërat, ajo është e
vetme, kapur në kafkën e vet që
shkon e bëhet me e butë, më e prekshme mu si kafka e një të sapolinduri, në të cilën truri nga pak
mumifikohet, pulson i lodhur në
lëngjet e vrerëta, ngadalë, si zemra
e saj, e pos të gjithave çdo gjë
zvogëlohet. Dhe sytë e saj janë të
vegjël e me lot. Ajo i fton zërat që
nuk ekzistojnë, zërat të cilët e kanë
lënë, i fton për t’ia plotësuar brak-

Sonnenschein
tisjen.
Tek këmbët e saj gjendet një
kosh i madh i kuq që i mbërrin deri
te gjunjët. Prej koshit ajo nxjerr
jetën e saj dhe e var mu në një konop
imagjinar realiteti. Heq letra, syresh gati njëqind vjet të vjetra, fotografi, kartolina, pjesëza gazete,
revista dhe shfleton mes tyre, shfleton përmes grumbullit të letrave
pa jetë dhe atëherë i rigrumbullon
sërish, këtë radhë mbi dysheme,
apo mbi tavolinën pranë dritares.
Rregullon ekzistencën e saj.
Mishëron prejardhjen e vet, fatin e
vet, besimin e vet, qytete dhe fshatrat në të cilat jetoi kohën e vet,
kohën e grumbulluar dhe të dendur, të ngjashme me një kulaç gjigand që mjeshtrat e kuzhinës në
tregjet e qyteteve të vogla të Mitteleuropa e përgatisin për festat
popullore dhe atëherë ajo e merr
atë, e gëlltit dhe e grumbullon të
gjithën, e bllokon vetveten brenda
saj, dhe e gjitha ajo tani kalbet dhe
dekompozohet brenda saj.
Ajo është tmerrësisht e qetë.
Dëgjon predikimin për veshët e
palarë dhe e shtrin vetveten në
historitë e të tjerëve, këtu në
dhomën e stër madhe brenda
banesës së vjetër në Via Aprica me
numër 47 në Goricë, që italianët e
quajnë Gorizia, në gjermanisht
njihet Görz kurse në dialektin friulian Gurize, një miniaturë kozmosi në këmbët e Alpeve, ku brigjet e lumit Isonzo apo Soèa, i bashkohen lumit Vipave në kufijtë e
perandorive të rëna.

Tregimi i saj është një rrëfim i
vogël, një nga ato të panumërtit
syresh për takimet, për gjurmët e
ruajtura të kontakteve njerëzore,
ajo këtë e di, ashtu si di që toka
mund të flerë deri sa të gjitha historitë e botës të rregullohen në
kozmikën e gjerë të patchëork-ut,
që do mbështjellë Tokën, e deri
atëherë historia, fantoma e realitetit, do të vazhdojë të shthurë, të
presë, të ndajë çikazi, të kapë
copëzat e hapësirës dhe t’i qepë në
mbulesën e vetë vdekjes së saj. Ajo
e di se pa rrëfimin e saj, historia
do mbetet e pakryer, ashtu si e di
që atje s’ka fund në të vërtetë, që
fundi shkon drejt hapësirës së përjetshme, përtej ekzistencës. Ajo e
di se fundi është çmenduri, ashtu
si i pati thënë Umberto Saba dikur,
ndërsa dergjej këtu në Gorizia,
mbase ishte me rrobën e doktor
Basaglias apo ndoshta ishte në
Trieste tek doktori Ëeiss, ajo e di
se fundi është një ëndërr nga e cila
nuk zgjohesh. Dhe shkurtesat që
ajo merr, udhët më të afërta për të
shkuar prej një vendi në tjetrin,
ngandonjëherë janë të pakalueshme, janë realisht shtigje dhish. Këto shkurtesa mund të trazojnë nostalgjinë e vet për ato
udhë të gjata, të drejta, drejtvizore,
udhë provinciale, për të cilat gjithashtu Umberto Saba i pati treguar
diçka atëherë, ndaj ajo i fshin gëmushat e kujtesës së vet, kujtime
për të cilat ajo nuk mund të thotë
nëse ato janë mbytur gati në kujtime apo janë ende në të tashmen,

diku mënjanë, të ruajtura, të palosura. Përgjatë këtyre shkurtesave të stërmëdha ajo çapitet. Ajo
e di se nuk ekzistojnë rastësi; se
nuk janë si ajo tulla e famshme që
bie mbi kokën e ndonjë njeriu; ekzistojnë marrëdhënie-dhe vetëvendosje-prej të cilave me sa duket
s’jemi në dijeni, për të cilat ne
kërkojmë.
Ajo ulet dhe përkundet, qetësia
e saj është e padurueshme.
Është e hënë 3 korrik 2006
HURRY UP PLEASE IT’S TIME
***
Quhet Haya Tedeschi. Është e
lindur më 9 shkurt të vitit 1923 në
Gorizia. Në dokumente shkruhet
se më 8 prill në të njëjtin vit 1923 u
pagëzua nga prifti Aldo Boschin,
që natyrisht ajo nuk e kujton, ashtu si nuk i vjen ndërmend as nunja e vet Margherita Collenz. Pagëzimin e ka drejtuar Don Carlo
Baubela. Baubela është mbiemër
gjerman. Don Carlo Baubela-n ajo
e takon në vjeshtën e 1944 kur ai
është i moshuar, i kërrusur dhe
shpërhap kundërmimin e temjanit dhe duhanit me duart e tij
gjysmë të ngrira dhe që i dridhen
kur i jep bekimin. Gorizia është
një qytezë e vogël e këndshme. Në
Gorizia kanë ndodhur histori interesante, histori të vogla familjare si kjo e saj. Shumë anëtarë të
familjes ajo nuk i njohu kurrë. Për
shumë syresh as nuk kish dëgjuar.
Prindërit e nënës së saj dhe
prindërit e të atit kishin familje të
mëdha. Ka dhe kish pasur familje
në Gorizia me histori të koklavitura, por historitë e tyre nuk kishin rëndësi përveç mënyrës që his-
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Një poezi e veçantë
gjithnjë në ngjitje

NGA BARDHYL AGASI

K

ushdo që është njohur me
krijimtarinë poetike të
Petraq Ristos, mund të
ketë pyetur si është e
mundur që për vlerat dhe zërin e
saj të veçantë të mos jetë bërë objekt i një studimi të gjerë, që sigurisht do të evidentonte një ecje të
suksesshme të poezisë shqipe në
këto tri dekada, duke ndjerë, gjithashtu, nevojën e një kritike letrare
profesioniste, e cila pothuaj ka munguar gjatë kësaj periudhe të tranzicionit. Nuk mund të mendohet se
ky shkrim do të plotësonte sadopak këtë boshllëk, por nisem të
jap një mendim modest pas botimit të librit të tij të fundit me titull
“Para-j-sa?!” . Eshtë folur se letërsia jonë, pra, edhe poezia, nuk po
njeh nivele të tilla si në vitet 60-të
dhe 70-të e më tej të shekullit të
kaluar, duke iu referuar autorëve
dhe veprave të atyre viteve. Mendoj se nuk duhet mbetur në këto
vlerësime dhe gjykime, mbasi, pa
asnjë ndrojtje, mund të shprehem
se sot ka autorë dhe vepra të cilat
shënojnë arritje të ndjeshme të
letërsisë sonë dhe vaçanërisht poezisë. Pavarësisht nga vështirësitë e
kohës, poetë të shumtë kanë gjetur mundësi të botojnë dhe po t’i
marrësh në sasi përbëjnë një shifër
të konsiderueshme. Mes tyre, ndjen zëra të fuqishëm poetike, që
padyshim i japin një përfaqësim të
denje poezise shqipe dhe në arenën
ndërkombëtare. Ndër poetët e
ditëve tona të një krijimtarie me
përmasa të mëdha, ndër më të njohurit dhe më të afirmuarit është
Petraq Risto, poezia e të cilit i ka
kaluar tanimë kufijtë e tokës
mëmë. Ajo ka marrë fluturim lartësive, duke i dhënë ajrit gjithë kodet dhe mesazhet e shpirtit të tij.
Vetë titujt e librave të tij të shumtë
poeticë, krahas atyre në prozë, janë
kode që duhen zbërthyer për të
kuptuar domethënien e tyre dhe
për të zbuluar thesaret poetike
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toria i kish zvarritur ata përgjatë
shekujve, ashtu si pragjet e lumit
përfshijnë degët e thyera lënë të
lira aty në brigje dhe kërmat e
bagëtisë, me barqet e fryra, lopët,
sytë e tyre të tejdukshëm, minjtë e
pabishtë, kufomat me fytet e
therura dhe vetëvrasjet. Në familjen e saj nuk kishte pasur të
vetëvrarë. Edhe nëse ata do të kishin qenë, asaj nuk i kishin thënë
ndonjëherë asgjë.
Në Gorizia bënë vetëvrasje disa
personazhe të njohur. Për mes
Gorizias kaluan shumë, disa
mbetën, disa ikën. Mes tyre kishte Hebrenj dhe Paganë. Prej tyre
kishte poetë, filozofë dhe piktorë.
Burra dhe gra. Njeriu më i njohur
që ka vrarë veten në Gorizia ishte
Carlo Michelstaedter.
Nëna e saj quhej Ada Baar...
Shumë vite iu deshën të
mblidhte të dhëna nga të cilat sajoi pemën e koklavitur të familjes
së saj dhe mësoi se cili ishte, dhe i
kujt syresh. Prej kohësh nuk ka

Shënime për vëllimin e ri poetik të Petraq Ristos “Para-j-sa?!”
gjatë shfletimit nga fillimi deri në
fund. Vëllimi i botuar sëfundmi titulluar “Para-j-sa?!”, është një lartësi tjetër e ngjitjes së Ristos, ashtu
siç është shprehur dhe prof. Alfred
Uçi: “P.Risto është ndër ata pak
emra poetësh që u afrohet majave”.
Risto është një poet që guxon, ai
nuk rreket në trajtimin e një tematike të ngushtë. Dhe atëherë kur
vështrimi i tij poetik ngulitet në një
gjë në dukje e rëndomtë, ai i jep asaj
dritë, e gjallon dhe e larton me një
kuptim simbolik. Poezia e tij s’ka
limite kohorë, e shkuara, e tanishmja dhe e ardhmja shkrihen mes
tyre, duke zbuluar ide që i përkasin çdo realiteti dhe që i shërbejnë
aktualitetit pa kufij gjeografikë. Si
e tillë ajo ka karakter universal
dhe pavarësisht nga vendi ku është shkruar, në Bibliotekën Kombëtare të Tiranës, në Brunch
Brook Park në New Jersey, në libraritë Barnes & Noble në New
York, apo në Ankona të Italisë, etj.,
çdo lexues i kudo ndodhur ai, e
ndjen atë si të mbirë në dheun e tij.
Idetë dhe problematika e poezisë së
Ristos janë të përgjithshme, të
ndjeshme në realitetin e çdo vendi
në këtë epokë globale dhe si e tillë
ajo ka fituar të drejtën e qytetarisë
dhe të nënshtetësisë kudo ajo
shfaqet dhe merr udhë. Por ajo, siç
është vënë në dukje, para së gjithash është shqiptare, në çdo varg të
saj ndjehet aroma e dheut shqiptar,
ajri i saj, shpirti dhe gjaku shqiptar.
Çdo mëngjes në Amerikë pi një
gote raki shqiptare,
në qiellzë zgjohet hardhia e kopshtit tim....
Poezia e Petraq Ristos është
gjithmonë në shtegtim, jo thjeshtë
një letër e shkruar dhe e palosur
brenda një çante, por gjithmonë si
një dritare, që e mbart me vete dhe

thotë Liri?
Një nga poezitë më të bukura të
vëllimit është “Muri dhe fluturat
Monark”, ku poeti shprehet me
tone revolte kundër ngritjes së
mureve të rinj, tani pas gati tri dekadash nga rënia e Murit të Berlinit.
“Dhe (mbi gjithçka) kam një
merak: Do i pengojë Muri fluturat
Monark?!” .

i gjen një mur kudo që ai vendoset.
Në vend të çantës në krah kam
një dritare: po shkoj ti gjej një
mur…
Dhe poeti nga ajo dritare lëshon
tufat e vargjeve të tij, herë vetëtima rrufesh, herë me flatra shqiponjash, herë me petale trëndafilash.
Poezia e Ristos ngrihet në revoltë,
kumbon si një thirrje, bëhet sirenë
alarmi për rrezikun që kanos botën
tonë, bashkohet me dhimbjen për
mjerimin dhe varfërinë, psherëtin
zhgënjimin për ëndrrat e shuara,
ndjen neverinë për botën dhe heshtjen mizore, për atë shoqëri, ku pyetja e parë që bëhet është: Sa para
ke? Madje, me guximin e një poeti
qytetar, ai zbulon të vërtetën ku
paraja bën ligjin edhe në një vend
të tillë si Amerika, shembulli i
Demokracisë dhe progresit.
Las Vegas: karusel Para-jse
Las Vegas: karusel ku Ferri vlon
mbi Para-j-së
Para!...Para!...Para!....Sa?...Sa?,,,Sa?...
Apo ku

Statuja e Lirisë pyet: Ç’do të

Sonnenschein
më se kë të pyesë. Ata që mbetën
janë fare të paktë, dhe kujtimet e
tyre janë të njollosura, plot me të
çara mbuluar me vula të zeza harrese apo pretendimesh dhe ashtu
si ishullzat gëlltitur në flakët e
mëdha ato ndriçojnë, bishtnues.
Dhe
zërat
e
vdekur
të
paraardhësve të tyre fërgëllojnë,
rënkojnë, burojnë nga cepat e
dhomës, nga dyshemeja, tavani,
kacavirren përmes grilave veneciane dhe e gërvishtin historinë
përtej shtrirjes së saj.
Ajo as nuk e dinte sesi
dukeshin paraardhësit e saj. Nuk
kishte prova. Nuk kish të dhëna.
Familja e saj trazohet në thellësi të tabanit (kujtesës së saj). Sot
gjymtyrët, farefisi i afërt, janë kaq
të ngatërruar, e aq të çrregullt,
saqë është e pamundur të dish ku
shtrihen. Organet e familjes së saj
janë të shpërndara kudo. Por, jetët

e fisit të saj janë gjithnjë e më pak
të dobishme për rrëfimin dhe
pritjen e saj.
Gjyshi i saj u lind në Görz. Nëna
e saj u lind në Görz. Ajo lindi në
Gorizia/Gorica. Kur shpërtheu
Lufta e Madhe, filloi të lëvizte e të
jetonte kudo. Ajo nuk e di sesi ishte Görz dhe nuk e di as sesi është
Gorizia edhe pse ka plot gjashtëdhjetë vjet këtu. Ajo i përshkon
rrugëzat e Gorizias, por këto janë
shëtitje të shkurtra, shëtitje të
shpejta, shëtitje me qëllim, këto
janë bjerraditë. Edhe kur shëtitja
e saj është më e gjatë, apo kur
shëtitja e saj është më e ngeshme
(që ndodh kur ditët janë të buta
dhe dhoma e saj ndihet e ngrirë,
një lloj inercie e lagësht), Haya në
rrethinat e veta nuk vëren ndryshime të mëdha. Asaj i duket sikur
në këto gjashtëdhjetë vjet është e
ulur në një dhomë të tkurrur, një

Poeti është i shqetësuar për
problemet aktuale si lufta kundër
terrorizmit, kundër armatimit dhe
garës bërthamore, kundër korrupsionit, drogës, prostitucionit si
plagë kryesore të shoqërisë së sotme globale, ku s’ka heronj, por ështe koha heroinës dhe kokainës, që
vret shpirtrat e rinisë kudo. Një
thirrje të Ajnshtajnit për ndalimin
e armës bërthamore, poeti e bën
apel të tij në poezine “Anshtajni i
shkruan presidentit”, duke i dhënë
një tingëllim aq të fuqishëm aktual. Apeli i Ristos sjell në kujtesë
luftrat e mëparshme botërore, ku
miliona të vrarë të planetit duhet
të ktheheshin në përvojë. Me kurajon e një poeti të madh, Risto u drejtohet popujve që të shohin në sy të
vërtetën dhe të mos i tremben asaj
si kuajt kamxhikut, të mos lejojnë
që planeti të jetë “nën një këmishë
hekuri...”
I ndërgjegjshëm dhe vlerësues
për rolin e tij si poet, Risto shprehet se një poet i vërtetë futet në kafazin e krahërorit të kohës së vet
dhe bëhet ose zemër, ose mushkëri
klithese dhe si e tillë poezia e tij
rreh me pulsin dhe thith ajrin e
kohës. Poeti jeton me kohën, vështrimi tij depërton deri në kthinat e
saj, ai mbledh material të bollshëm
jetësor, seleksionon duke na dhënë
me esencialen, asaj që përbën theldhomë muret e së cilës zhvendosen ngadalë nga brenda të bashkohen me një sipërfaqe në miniaturë,
një vijë, në kulmin e të cilës ulet,
prehet. Ajo nuk e shikon, nuk e
këqyr, e me copat e dyllit në veshë,
nuk dëgjon. Görz, Gorizia këto
janë ndijime. Nuk është e sigurt
nëse kujtimet janë të sajat apo të
familjes së saj. Ndoshta janë kujtime të freskëta. Dhe kur del,
shullëhet në diell, mbledh Margarita, ulet në kafe “Joy” dhe tymos.
Nuk e lë veten pas dore, nuk mban
t’zeza, nuk lëkundet paprerë. E
gjitha është mu si duhet. Ka një
televizor. Ka disa kujtime, kujtime
të vrullshme, të fragmentuara.
Ajo tundet mbi fijet e të shkuarës.
Mbi fijet e historisë. Ajo pwrkundet në një rrjetë merimange. Është shumë e lehtë. Rreth saj, tani
është mjaftueshëm qetësi. Gorizia ka histori, ajo ka histori. Ditët
janë kaq të vjetra.
Ngandonjëherë ëndërron.

*Përktheu nga origjinali
Ben Andoni

bin më problematik të epokës.
Poeti, krahas problemeve të
mëdha kohore, në poezinë e tij rrok
dhe ato më të zakonshme, jetësore,
njerëzore, të jetës së përditshme.
Një lirizëm i hollë, i këndshëm përshkon gjithë poezitë për dashurinë,
ku ndeshim “një grua prej shiu e
sapoavulluar nga gjoksi i një
burri”, apo ku “njeriu dashuron
shumë herë si lulëzimi në të njëjtat
rrënjë”...
Në këtë vëllim me një titull sinjifikativ, si në të gjithë poezinë e
Ristos përdoret një fjalor mjaft i
pasur poetik, që buron nga e folura e përditshme popullore, por që
merr një tingëllim dhe një ngjyrim
të bukur, duke formuar vargje, që
ngjajnë me tufat e zogjve në fluturim, të rradhitura me një strukturim të mrekullueshëm arkitekturor. Jeta dhe natyra, lulet, pemët,
gjethet, zogjtë, dielli, hëna, qielli,
ajri, yjet, ylberi, era, vetëtima, shiu,
zemra, gjaku dhe shpirti i njeriut
etj. , përdoren me mjeshtri në botën
e tij metaforike dhe alegorike.
Metaforat e Ristos të shpërthyera
nga një fantazi krijuese larg abstraksioneve të pakapshme, perceptohen këndshëm dhe nga një
lexues i thjeshtë; poezia e tij është
sa elitare aq dhe e përthithur nga
kushdo.
Poezia e Petraq Ristos është e
veçantë në formë dhe në përmbajtje. Vargu që ai përdor është i
gjatë, i lirë, i rrjedhshëm, plot ritëm
dhe muzikalitet. Eshtë thënë se një
poezi e bukur është ajo që recitohet bukur. Lexuesi poezinë e Ristos e shijon më mirë nëse edhe ai
vetë e shoqëron atë me recitim.
Ndoshta vetë autori e reciton më
parë dhe e shkruan, ose e shkruan
duke e recituar, duke ndjerë gurgullimën e ëmbël të një lumi që
rrjedh drejt detit të tij poetik.
Vazhdon të debatohet ende për
raportin mes poezisë së traditës
dhe asaj moderne, duke e parë të
parën si të vjetëruar dhe të konsumuar, si dhe të dytën si poezi të
kohës. Madje, tani flitet dhe për
poezinë postmoderne dhe nuk dihet se kur do të kemi dhe poezi postpostmoderne. Në emër të kësaj të
fundit ndeshim edhe poezi, sidomos
në rrjetet sociale, që veç autori
mund të dijë se ç’ka dashur të thotë.
Poezia e vërtetë s’ka nevojë për
mbiemra pas saj. Ajo dallohet nga
ideja që mbart, nga përmbajtja, nga
ndjenja e fuqishme që i përçon lexuesit, nga shija estetike që i ndjell
dhe, si e tillë, ajo është moderne.
Në këtë kuptim poezia e Ristos është moderne, e kohës dhe e përvetësueshme nga të gjithë. Nuk dua ta
fus poezinë e tij në shtretër rrymash, ekzistencialiste, moderniste, impresioniste. abstraksioniste etj., etj. Ajo është para së gjithash një poezi realiste, që dritëzohet nga një romantizëm bashkëkohor, një poezi e kohës dhe për kohën, nje poezi që u drejtohet të
gjithëve dhe u përket të gjithëve, me
vështrim nga e ardhmja për të
gjithë. Dhe pse për vlerat e saj janë
shprehur poetë dhe kritikë të
shquar brenda dhe jashtë vendit,
unë dua të përsëris se poezia e Ristos, si krejt e veçantë dhe per origjinalitetin e saj, për idetë e fuqishme
që shpalos dhe për nivelin e lartë artistik meriton me shumë vëmendje
dhe të bëhet objekt studimi jo vetëm
nga kritika, por dhe në auditoret dhe
tekstet tona shkollore, për t’u dhënë
edhe më freski atyre, sepse siç ka vënë
në dukje edhe shkrimtari dhe poeti
ynë i shquar, Moikom Zeqo: “Petraq
Risto është një talent i vërtetë dhe e
pasuron poezinë shqipe jo me retorikë, por me substancë të re”

